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van de redactie
We houden het deze keer kort met dit stukje van de redactie om ruimte te sparen,
want deze editie van de nieuwsbrief is zeer gevuld met zeer interessante artikelen.
Veel leesplezier.
Paul van Bree
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 december 2019
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl

van het bestuur

Woord van de Voorzitter
D'n Opstap
Jaarlijks wordt er door de vele vrijwilligers veel tijd en
energie gestoken in het onderhoud van onze accommodatie.
De clubhuis-commissie onder leiding van Jan van Kasteren zorgt ervoor dat de kantine en kleedlokalen er netjes
uitzien, dat er voldoende te eten en drinken is en dat
vriendelijk barpersoneel is. Onze materiaalmannen Martin en Koen zorgen ervoor dat ons materiaal en materiaalhokken er gelikt bij staan en ook dat de onderhoudsklussen aan het clubhuis netjes worden verzorgd. Jan van Kasteren coördineert het groenonderhoud. Wat ik
hier in een paar zinnen weergeef, is in werkelijkheid een behoorlijke klus. GM
kan blij zijn met zulke vrijwilligers!
Wat gaat er in 2020 gebeuren. De laatste hand wordt er gelegd aan de inrichting
van onze kantine. Er komt één kast voor zowel onze kledingvoorraad als prijzen/aandenken. We zijn in overleg met de gemeente over de aanpassing van de "oude" kleedkamers en toiletten. Ook willen we
het groenonderhoud meer spreiden gedurende het jaar. Het bootcamp toestel nadert langzamerhand zijn voltooiing en kan dan
volop worden gebruikt.
Heb je nog suggesties voor verbetering van onze accommodatie,
laat het dat even weten.
Paul Hoen
de pen

Jan van Laarhoven schrijft …
Mijn naam is Jan van Laarhoven ik ben 70 jaar, gepensioneerd getrouwd met
Francien, samen we hebben een zoon en een dochter en 3 kleinkinderen.
Ik heb gewerkt als timmerman, en we wonen in Liempde.
In mijn vrije tijd ben ik graag in de tuin bezig, met fietsen en wandelen kunnen
we alle twee ons hart ophalen. Fotograferen is al jaren een grote hobby van mij.
Als vrijwilliger in het verpleeghuis in Boxtel, neem ik bewoners mee naar buiten
in een rolstoel of op de duofiets, voor een tochtje door de prachtige natuur.
In 1967 ben ik bij de zondagmorgen trimgroep gegaan van Pa Jansen. We sporten
daar op het hoofdterrein van Best Vooruit, en in de wintermaanden in de bossen.
nieuwsbrief@avgm.nl
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We waren toen als jonge mannen goed bezig o.a met hardlopen, en diverse oefeningen zodat alle spieren aangespannen werden. Als er mensen naar onze prestaties kwamen kijken, (je zag toen nog weinig groepjes sportende mannen),
vond Pa Jansen dat er wel een paar tandjes bij mocht wat inspanning betreft ! De
laatste 10 minuten van de training, werden meestal besteed aan voetballen, wat
ook soms tot blessures leiden. Als sportgroep, maar ook individueel deden we
regelmatig aan loopwedstrijden mee. Ook zijn we een keer met de groep gaan
voetballen in Eindhoven, de uitslag weet ik helaas niet meer! Door al dan niet
natuurlijk verloop, hebben we door de jaren heen van verschillende leden afscheid moeten nemen. Het was en is, nog steeds een hele gezellige groep!
Ook nu nog een halve eeuw verder zijn we nog iedere zondagmorgen sportief op
de baan van GM bezig, maar wel een paar tandjes minder dan boven genoemd.
De groep is inmiddels wel wat afgeslankt. Dus nieuwe leden zijn van harte welkom!! Ik geeft de pen weer door aan Jan Bos
Jan van Laarhoven
het potlood

Wie schrijft …?
Wie…? Wie van de jeugdleden pakt het potlood op om in het kort
iets over zichzelf en het sporten bij AVGM te vertellen? Ook deze
rubriek is goed gewaardeerd in het blad, alleen is het potlood de
laatste keer niet doorgegeven. Jeugdleden, trainers, jullie bijdrage
is welkom! Als jij het leuk vindt het potlood op te pakken, stuur
dan even een berichtje naar clubblad@avgm.nl en we zorgen dat jouw stukje volgende keer in het blad staat.
algemeen

Niels Groen, IAAF Floormanager tijdens WK
Atletiek in Doha
De 23-jarige Niels Groen zorgde voor 2 opvallende momenten tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Doha.
Wat doe je als jonge moeder Shelly-Ann Fraser-Pryce wereldkampioen wordt op
de 100 meter? Dan zorg je er als organisatie voor
dat haar twee jaar oude baby Zyon naar haar toe
komt. Wat doe je als zevenkampster Nadine
Broersen op de afsluitende 800 meter kramp in
haar kuit krijgt en geen stap maar kan verzetten?
Dan regel je een rolstoel en laat je haar de ereronde ‘lopen’ en neem je haar op je schouders en
draag je haar de mixed zone van de pers door.
Twee opvallende momenten tijdens de wereldkampioenschappen atletiek verzorgd door de 23jarige Niels Groen uit Best. We spreken af in de
‘Torch’, een torenhoog hotel naast het Khalifa International Stadium voor een
nadere kennismaking.
Wat is jouw functie en wat houdt die in?
'Ik ben - samen met drie anderen - floormanager van de internationale Atletiekfederatie binnen het Event Presentation Team. Dat betekent vooral dat we achter
de schermen zorg dragen voor de opkomst en presentatie van de atleten, die we
één voor één in de juiste volgorde de baan op laten komen. We letten er ook op
of iedereen er wel is of dat er een atleet toch niet gaat starten. En na de finish is
het flink chaotisch dus dat proberen we in goede banen te leiden. Dus we assisteren ook op de baan waar nodig. We begeleiden ook de cameraman achter de
coulissen die beelden laat zien van de opkomst. Hoe dan ook moet je scherp blijven dat je op tijd kunt ingrijpen en alles vlotjes verloopt.'
En soms gaat die rol iets verder dan dat...
nieuwsbrief@avgm.nl
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'Ja dat was toen Shelly-Ann de 100 meter won. Ze afficheert zich op Instagram
als ‘Mommy Rocket’ en ik weet daardoor dat haar peuter haar inspiratiebron is
voor haar huidige succes. Dus toen haar familie mij wenkte om Zyon naar haar
te brengen hem ik hem opgehaald. Ze was oprecht heel blij en verrast. Dat zijn
prachtige momenten die de hele wereld overgaan.'
En dan draag je Nadine op je schouders…
'Ze wilde daarvóór zo graag die ereronde
lopen met haar mede-zevenkampsters
(traditie bij de meerkampers, red.) dat ik
na consult met sportarts Petra Groenenboom een rolstoel heb geregeld en haar
naar de andere meiden heb gebracht die
het van mij overnamen. Na de finish wilde
ze natuurlijk naar de NOS om haar verhaal te doen. Ik heb haar toen op mijn rug
genomen.'
Hoe kom je verzeild in deze wereld?
'Ik deed van jongs af aan al atletiek maar raakte op mijn dertiende zwaar geblesseerd aan beide knieën, bij de één zaten gaten in mijn kraakbeen, de ander een
meniscus. Na de operaties kon ik mijn topsportaspiraties vergeten. Maar atletiek
is het allermooiste wat er is. Zo’n diversiteit met voor iedereen wat wils. Ik was
materiaalman bij Generaal Michaelis, mijn club in Best. Tijdens onze jaarlijkse
Kermismeerkamp in 2013 was er geen microfonist en zo is het begonnen. Via
competitiewedstrijden was vijf jaar terug de NK Teams in Breda mijn eerste nationale wedstrijd. Ik heb een cursus microfonist bij de Atletiekunie gevolgd en
ben erna geleidelijk aan ook andere taken op mij gaan nemen zoals graphic operator en dus floormanager. We verzorgen hier ook live uitzendingen via Facebook en YouTube in de IAAF World Athletics Pre-show met gisteren oud meerkamper Dan O’Brien, vandaag de familie Uibo (tienkamper Maicel en 400 meterloopster Shaunae wonnen beiden zilver, red.) en hoogspringer Stefan Holm. Eerder hadden we meerkampers Ashton Eaton en zijn vrouw Brianne Theisen en
ook wereldrecordhouder verspringen Mike Powell. Zij vertellen over hun eigen
carrière en wat zich hier nu dagelijks afspeelt. We hebben ruim 150.000 views
per dag.'
En dan sta je hier op de WK!
'Daar kom je niet zomaar. Dit jaar was ik al graphics operator bij de Diamond
Leaguewedstrijd in Shanghai, maar ook bij de Aziatische kampioenschappen hier
in Doha, de Diamond League van Rabat en natuurlijk de FBK Games in Hengelo
ben ik actief. Maar mijn ultieme doel is natuurlijk iets met vijf ringen.'
Doe je dit fulltime?
'Nee joh, ik ben fulltime fysiotherapeut bij het Maastrichts Universitair Medisch
Centrum en neem hiervoor vakantiedagen op. Mijn collega video-editor is traumachirurg in het dagelijks leven. De meesten hebben wel een baan ernaast. Ik
ben de jongste ooit in het team en ook de eerste Nederlander.'
Je kent natuurlijk alle atleten en zo langzamerhand kennen ze jou ook
'Ja dat klopt, maar ik zal nooit uit mijzelf iets tegen hen zeggen, dat vind ik niet
gepast. Laatst kwam wereldkampioen polsstokhoogspringen Sam Kendricks, die
ik ken van de FBK Games naar me toe en riep ‘Hey Niels how are you doing’. Dat
zijn de leuke dingen van het vak en dat moet je ook een beetje warmhouden. Zo
heb ik Sam een pak stroopwafels gegeven.
Die heb ik altijd mee op mijn internationale
reizen want dat vinden de buitenlanders natuurlijk fantastisch. De 400 meter hordeloper
Samba uit Qatar ken ik van de Diamond Leagues en gaf me een knuffel na zijn bronzen
medaille. Wat ook mooi is als je de drie
broers Ingebrigtsen voorafgaand aan hun
5000 meter finale elkaar een knuffel gaven.'

nieuwsbrief@avgm.nl
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Zie je nog wat van de wedstrijden?
'Ik probeer het wel maar het is niet mogelijk. Je bent achter de schermen alweer
met de volgende race bezig. Als je iets persé wilt zien kun je meestal wel ruilen.
Natuurlijk wil je alles zien maar dan kun je beter gewoon een ticket kopen. Omdat we alleen avondprogramma’s hebben kunnen we ook nog wel wat uitstapjes
maken. Zo ben ik naar de Souq geweest, zo’n oude markt en naar een museum,
en stond ik vanochtend op een snowboard op een helling in de woestijn.'
Foto's: 2 van Erik van Leeuwen en twee (met Zyon) via Niels, geen copyrights
Dit artikel is over genomen van www.runnersworld.com en is geschreven door
Eric Roeske
wandelen

Primeur voor AVGM: Joe Mann Wandelevent!
De afdeling Wandelen binnen AVGM blijft actief. Dit keer kunnen we melding maken van een heuse primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging
wordt er een groots wandelevent georganiseerd. Het wandelevent wordt gelijktijdig georganiseerd met de Joe Mann Bosloop en is (dus) op zondag 26 januari
2020.
Met ruim 120 leden, 10 trainers en dito trainersgroepen is de wandelsectie van GM inmiddels
een niet meer weg te denken afdeling binnen de
vereniging. Naast de wekelijkse trainingen worden er – voor leden - jaarlijks nog een aantal dag
vullende wandeltochten georganiseerd. Er ontbrak echter nog een ding; een groot wandelevent
dat ook opengesteld zou zijn voor een breed wandelpotentieel. In navolging van
o.a. GVAC is invulling gegeven aan een formule waarbij de wandeltocht wordt
gecombineerd met de cross, die onderdeel is van de Kempische Crosscompetitie.
En zo stond al vrij snel de datum en de naam vast: zondag 26 januari 2020 en
“Joe Mann Wandelevent”.
Voor de start- en finishlocatie is evenwel gekozen voor het Boshuys, Sonseweg
39 in Best. Hier zijn voldoende faciliteiten om de wandelaars een goede startplek
te bieden. En deze locatie ligt natuurlijk midden in de prachtige natuur van de
bossen en heide tussen Best en Son. Daarbij is deze locatie toch kort genoeg bij
de start van de cross, zodat het wandelen eventueel te combineren zal zijn met het aanmoedigen
van de hardlopers.
Inmiddels beginnen de voorbereidingen al aardig
vorm te krijgen. Hierbij moet je denken aan: afspraken maken met de locatie, opstellen van een
draaiboek, werven van vrijwilligers voor bepijling en startbureau, opstellen van PR etc, etc.
Als afstanden is gekozen voor 7, 14 en 21km. Starten kan vanaf 08:00 uur en uiterlijk finishtijd is 14:00 uur. En uiteraard kunnen
leden van GM gratis deelnemen.
Houd de in- en externe media goed in de gaten, maar wellicht al handig om dit
wandelevent in je agenda te zetten. Wil je op voorhand al nadere informatie dan
kun je contact opnemen met Henk Plasman, via henkplasman57@gmail.com. Hopelijk tot ziens op 26 januari 2020 bij het Boshuys.
Henk Plasman

nieuwsbrief@avgm.nl
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Clubkampioenschappen AV Generaal Michaelis
Op 22 september hebben we voor de baanatleten weer onze clubkampioenschappen gehouden.
Waar we vorig jaar weg regende, hadden we dit jaar heel goed weer en hebben
we meerdere keren de flessen zonnebrand gezien. Met een temperatuur van
rond de 25 graden zijn we dit jaar met meer atleten gestart dan in 2018. Van onze
alle jongste bambies of inie minies genoemd tot masters en alle leeftijdscategorieën hiertussen.
De pupillen werkten hun traditionele Athletic Champ programma met een afsluiten 1000 af. Vanaf de D-junioren was dit jaar gekozen voor discus ipv speer. Volgend jaar draaien we dat weer om. Net als in 2018 is er ook dit jaar gekozen voor
groepen te maken van CD-junioren meisjes, CD-junioren jongens. Degene die een
of meerdere jaren eerder geboren zijn hebben hun wedstrijd met zijn allen in 1
groep opgepakt.
Hoe krijgt de KNVB het voor elkaar? Vorig jaar werd gelijktijdig de wedstrijd
PSV-Ajax gespeeld en ook dit jaar werden deze wedstrijden gecombineerd. Zoals
gewoonlijk geen probleem voor de gehele WOC. We beginnen wat vroeger en iedereen heeft naar de wedstrijd kunnen kijken of kunnen douchen. Juryleden hebben allemaal mee geholpen met opruimen waardoor ook onze materiaalploeg
een keer wat eerder gereed was. Zonder onze andere vrijwilligers te kort te doen
een dik applaus voor deze ploeg die ook deze wedstrijd weer perfect geregeld
heeft. Ga er maar aanstaan. In de ochtend heel vroeg als we bijna allemaal nog op
1 oor liggen zijn zij al in de weer met de baanwedstrijd gereed te maken.
Inmiddels is het een traditie geworden dat we met zijn alle BBQ’en na afloop van
de wedstrijd. Deze was zoals gewoonlijk weer goed georganiseerd door de familie van Kasteren. Al met al hebben we een mooie wedstrijd gehad.
Veel handen maken licht werk. Dank je wel namens de WOC voor wat jij hebt
bijgedragen aan deze wedstrijd.
Een aantal ouders hebben ons geholpen met jureren bij de pupillen. Van sommige hebben we vernomen dat ze dit als leuk en leerzaam ervaren hebben. Misschien is een jurycursus voor deze groep ouders een mooie uitdaging. Straks zijn
de kinderen D junior en is het niet meer mogelijk om op het veld rond te wandelen. Als jurylid bent u er dan toch wel dichtbij.
Voor meer informatie vraag bij
de Juco of pupillen coördinator
De WOC
algemeen

Sport en voeding gaan bij een gezonde leefstijl
hand in hand.
Inmiddels is de Yakult Start to Run groep al enige tijd onderweg. De afgelopen
weken hebben de startende (of weer begonnen) hardlopers goede begeleiding
gehad van de trainers en het sportmedisch begeleidingsteam van GM.
Zo had ik de eer om donderdag 3 oktober een workshop te geven over voeding
aan deze enthousiaste groep.
Mijn naam is Ella Visser uit Best en ik heb deze workshop gegeven in het kader
van mijn opleiding tot Voedingsdeskundige. Begin 2020 start ik met mijn eigen
praktijk waarbij ik mensen coach over voeding, sport en een gezonde leefstijl.
Hierbij coach ik ook sporters die begeleiding wensen op het gebied van voeding,
bijvoorbeeld (halve) marathonlopers.
Naast mijn interesse in gezonde voeding en een grote voorliefde voor koken ben
ik ook hardloper. Ik weet dus als geen ander hoe belangrijk gezonde voeding in
combinatie met sporten is. Eet iets lichts voordat je gaat lopen (in ieder geval
geen volledige hoofdmaaltijd) en eet na een intensieve training altijd voldoende
in de vorm van koolhydraten en eiwitten.
nieuwsbrief@avgm.nl
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Het is ontzettend leuk om te horen dat naast de Yakult
Start to Run groep ook de andere hardlopers binnen GM
enthousiast zijn. Binnenkort zal ik dus GM-breed een
workshop geven over gezonde voeding in combinatie met
hardlopen.
In deze workshop zal de focus liggen op gezonde voeding
ter verbetering van jullie sportresultaten en advies wat je
nodig hebt voor, tijdens en na het sporten. Deze adviezen geef ik jullie vanuit mijn
opleiding, maar ook zeker uit eigen ervaring als lange afstandsloper.
Ella Visser
bootcamp

De bootcamp trainers in het zonnetje
De bootcamptrainers Marcel en Nicolai zorgen
alweer enige tijd voor een leuke afwisselende
bootcamp training. En we weten dat ze dat graag
doen maar we willen toch laten weten dat we dat
ontzettend waarderen !
Daarom hebben we ze beide op dinsdag 3 september 2019 na de training in het zonnetje gezet.
Mariska heeft onderstaande speech zonder taalfouten of te stotteren ten gehore gebracht en
daarna heeft Renate, met de nodige zoenen, een
prachtig trainers-shirt overhandigd met een
mooie plank vol lekkernij !

nieuwsbrief@avgm.nl
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De Bootcamp groep

Jim Booij
algemeen

“De meisjes” winnaar Vrijwilligersavond 2019
AVGM heeft ruim 150 vrijwilligers die zich op een of andere
manier inzetten voor onze vereniging. Volgens goed gebruik
nodigt het bestuur hen een maal
per jaar uit om hen te bedanken
voor hun inzet. Dit jaar waren ongeveer 50 vrijwilligers met partner op zaterdagavond 28 september te gast in ons clubhuis. Na
de ontvangst met een overheerlijk stukje gebak nam voorzitter
Paul Hoen het woord om iedereen nog eens extra te bedanken. De avond staat
vooral in het teken van gezellig met elkaar bijkletsen onder het genot van een
hapje en drankje. Maar ook wordt altijd een spelelement ingevoerd. Dit jaar was
dat een speciale editie van het bekende tvprogramma “De jongens tegen de meisjes”. Na een ronde met schattingsvragen die iedereen via zijn mobiele telefoon
kon beantwoorden bleven er twee strijdende teams van 5 mannen en vrouwen
over. In 3 ronden werden kennis en vaardigheden getest en uiteindelijk bleven
de meisjes als overduidelijk winnaar over. Als beloning kreeg ieder een speciaal
voor deze avond gemaakte taart. Dat de vrijwilligersavond goed in de smaak viel
is gebleken, rond 2 uur sloten Jan en Joke, die deze keer ook weer geheel vrijwillig de bar bemensten, waarvoor dank!, de deur achter de laatste gasten. Ook een
woord van dank aan Nienke Groen en Martin Nijkamp voor hun ondersteuning
deze avond.
Hedwig Harks
lopen

Bayeuxloop 2020 – Wie durft de uitdaging aan??
Beste leden van AVGM,
AVGM zal in 2020 voor de 15e keer het bevrijdingsvuur naar
Best brengen. We vieren dan 75 jaar bevrijding van Nederland. Ter gelegenheid van dit bijzondere feit gaat onze atletiekvereniging het vuur in Arromanches nabij Bayeux in
Normandië ophalen. Vervolgens gaan we in een estafetteloop, over een afstand
van zo’n 700 km, het bevrijdingsvuur via Den Bosch uiteindelijk naar Best brengen.
nieuwsbrief@avgm.nl
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We vertrekken op zaterdag 2 mei 2020 in de ochtend en komen op 5 mei 2020 ’s
avonds aan. Er wordt ook ‘s nachts doorgelopen. Er wordt gelopen met 3 teams
van 7 lopers. Iedere loper wordt vergezeld door een fietser en een busje die de
lopers beveiligen en de route aangeven. Iedere groep heeft zijn eigen vervoer.
Elk team loopt per etappe zo’n 50 km. Daarna is het volgende team aan de beurt.
In totaal zal iedere loper tussen de 40 en 50 km afleggen in 3 dagen. We slapen
in de vervoersmiddelen of in zelf meegebrachte tentjes.
Om deze tocht te kunnen bekostigen hebben we veel geld nodig (eten, drinken,
vervoer, brandstof, tolgeld, overnachtingsplaatsen etc). Door middel van sponsoring hopen we zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Verder zal er aan iedereen die meegaat een eigen bijdrage gevraagd worden (niet vrijwillig!).
Wil je deelnemen aan dit fantastische evenement als loper of chauffeur, geef dat
dan zo snel mogelijk (vol = vol) per email door aan: Ronnie van Dortmont
email: bayeux2020@vandortmont.nl
Voor vragen kun je contact opnemen via bovenstaand emailadres.
Alvast hartelijk dank voor ieders aanmelding.
Namens het organisatiecomité Bayeuxloop 2020,
Ronnie van Dortmont
Teamcaptain
algemeen

Vrienden van GM
Wanneer de Vriendenclub ontstaan is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat
het 50-jarig jubileum van GM door de Vrienden van GM gesponsord en
georganiseerd werd. Dat was misschien indertijd wel het hoogtepunt van
deze club vrienden. Het viel daarna stil. Echter bleef de club wel bestaan.
De activiteiten zijn nu weer opgepakt. Zo hebben de Vrienden onderling
de draad ook weer opgepakt en is er nu twee jaar achtereen een BBQ
geweest alwaar we als vrienden van GM gekeken hebben naar wat we kunnen
doen voor de club. Dit jaar is er tijdens de bijeenkomst ook gekeken naar tips
die we het bestuur kunnen geven. We zijn gaan brainstormen over enkele onderwerpen en hebben de uitkomst van die sessie aan het bestuur aangeboden.
Wie
weet komt daar nog iets leuks uit. Wil je ook lid van de Vrienden van GM worden, dan kan dat. Het kost 50 euro per jaar. Dat geld gaat naar de club. Wij als
Vrienden geven de club dan suggesties over hoe held geld gebruikt kan worden.
Dit jaar zijn de broeken van de bevrijdingsvuur lopers door de Vrienden
betaalt. Die broeken zullen nog jaren meegaan en nu zien de lopers er
prachtig uit, een mooie reclame voor GM.
We hebben nog geen eigen pagina op de site, maar Rome is ook niet op één
dag gebouwd. Binnenkort meer...
Tom Lassing Coördinator Vrienden van GM
wandelen

GM–najaarswandeling op zaterdag 19 oktober
Over enkele weken houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling:
− Alle GM-leden (junior/senior, wedstrijdatleet/recreant, dame/heer, wandelaar/Nordic walker/power walker, et cetera) zijn welkom; ervaring met
de afstand is welkom.
− Verzamelen vanaf 9.00 uur op “station Best”.
− Vertrek stipt om 9.15 uur met de trein e/o bus naar Vught.
− Details van de wandeltocht:

nieuwsbrief@avgm.nl
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We beginnen met een lange etappe (ca. 2 uur) gevolgd door twee
korte etappes (ca. 1,25 uur). De totale afstand is iets meer dan 22
km.
o
De omgeving varieert: de stad Vught in en uit, wat bos, vooral
open gebied en zelfs een heus natuurreservaat.
o
Om een uur of twaalf gaan we op de koffie; desgewenst met iets
lekkers.
o
Wil je later aanhaken of eerder afhaken: dat kan. Bij de koffie is
ook een bushalte.
o
Omstreeks twee uur pauzeren we voor de lunch; een picknick zoals gebruikelijk.
o
Vught is ook het eindpunt van de wandeling.
De route is op GPS beschikbaar: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2461202.
Het plan is dat de trein e/o bus ons omstreeks vijf uur weer “thuis” heeft
gebracht.
o

−
−

Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl of
een belletje naar 31 02 63. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44.
Vragen: ik hoor/lees het wel.
met een zonnige wandelgroet, Pieter v.d. Sanden
algemeen

Flyers beschikbaar voor PR-doeleinden
Recent zijn de flyers gereedgekomen die per onderdeel in een aantal korte zinnen aangeven hoeveel mogelijkheden wij hebben met sporten en welke voordeel
sporten bij GM heeft. De flyers liggen in de bestuurskamer. Ik heb een scan van
iedere flyer toegevoegd aan deze mail. Graag deze ook meenemen in de eerstvolgende nieuwsbrief. De flyers zijn tot stand gekomen door de inzet van Carola,
Kathinka en Henk. Indien men deze flyers wil gebruiken voor PR-doeleinden dan
heel graag. Wel even overleggen met het betreffende bestuurslid.

nieuwsbrief@avgm.nl

1 november 2019

AVGM Nieuwsbrief

13

algemeen

OLIEBOLLEN!!
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Natuurlijk is het nog te vroeg om terug te blikken;
vooruitblikken kan wel. Vandaar bij deze de oproep
om zaterdag 28 december vrij te houden voor onze jaarlijkse oliebollen.
De clubhuiscommissie nodigt dan alle leden uit om na de training naar het inmiddels traditionele oliebollenfestijn te komen.
Met een oliebol, een glaasje Glühwein en/of een kopje koffie wordt het zeker een
gezellige afsluiting van het jaar 2019. Ga je niet trainen op zaterdag? Niet getreurd, je bent evengoed welkom om vanaf 10:30 uur die lekkere oliebol te komen eten.
Namens de clubhuiscommissie
algemeen

Rabo clubactie
Onlangs is de uitslag van de Rabo Clubactie bekend geworden. Van de 57 deelnemers heeft GM de 5e prijs gewonnen. Dat is een schitterende prestatie en geeft
ook aan hoe bekend we zijn in de Bestse gemeenschap. Langs deze weg wil ik
iedereen bedanken die op ons heeft gestemd.
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baan

Indeling baan-trainers corps
Wij zijn erg blij dat we ook weer voor de komende winterperiode een goede trainersbezetting hebben. Deze zal er direct na het kamp (4-6 oktober) als volgt uit
zien:
Categorie

Hoofdtrainer

Assistant trainers

Bambi’s
(2014 en
2015)
C/Mini (2012
en 2013)
B
pupillen
(2011)
A
pupillen
(2009 &2010)

Sjors
driks

Wo: Tom van Schijndel, Floor
van Veen, Jantine Strikwerda

Categorie

Hoofdtrainer

wo: Trees Ackermann, Sanne
van de Wiel
Ma: Maureen de Bresser, Tom
van Schijndel, Veerle van Erp,
Ilse van de Wiel, Anja Deij (reserve: Dennis van Beers)
Wo: Jasper Beenker, Ilse van de
Wiel, Mats Keulstra
Assistant trainers

D
junioren
(2007
EN
2008)
C
junioren
(2005
EN
2006)
CD
junioren
(rep.
12-16
jaar)
Categorie

Marcel Leijten

Ron Dielhof, Marcel Vis,

AB junioren en
Senioren
(2004 en ouder)
Categorie

Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Irmgard
Goud, Wichard de Benis, Huub vd Elzen, Theo de
Koning, Adri Raaijmakers, Cor Datema

Specials

Riny en Wilhelmien Verdonk

Hen-

Dennis van
Beers
Dennis
van
Beers
Diet Gröneveld

wo: Anja Deij

Coördinator
Henk van
Hak
Petri van
Horrik
Petri van
Horrik
Petri van
Horrik

Coördinator
Carla
vd
Kallen

Joep
Wiltschek

Carla
Kallen

Tom Lassing

Tom
sing

Specialisatie trainers

Coördinator
Marcel Leijten

trainers

vd

Las-

Coördinator

Vanaf 1 november zullen de bambi’s en de C/mini’s binnen trainen, in de gymzaal
van Heivelden (Vlinderhei 7).
De tijden zijn als volgt:
Bambi’s: op woensdagen van 17.00 tot 17.45 uur
C/Mini’s: op woensdagen van 18.30 tot 19.30 uur
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lopen

Nieuwe hardloopgroep op de woensdagmorgen
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis
start met een hardloopgroep op de vroege
woensdagmorgen. GM verzorgt al jaren
hardlooptrainingen, maar tot dusver alleen
’s avonds of in het weekend. “We willen
met deze training op de woensdagmorgen
een nieuwe doelgroep bereiken”, zegt initiatiefnemer Frank Coppelmans, een van de
gecertificeerde trainers. “Veel mensen hebben ’s avonds of in het weekend andere verplichtingen. Nu kunnen ze ook door
de week overdag onder begeleiding in een groep hardlopen.” Uitgangspunt is wel
een basisconditie van een half uurtje kunnen hardlopen. “Het tempo is daarbij
minder van belang. Dat kunnen we in de training makkelijk opvangen”, weet
Frank Coppelmans uit ervaring. “Verder is iedereen, man of vrouw, jong of oud
welkom.” De training duurt een uur, na afloop staat een kopje koffie of thee klaar.
Belangstelling? Kom woensdagmorgen om 9.00 uur naar de atletiekbaan aan de
Gildelaan. Belangstellenden kunnen vier weken lang vrijblijvend meedoen om te
kijken of het wel bevalt”, besluit Frank Coppelmans. Voor aanmelden en vragen
mail je naar looptrainers@avgm.nl.
Frank Coppelmans
algemeen

Reanimatie (herhalings) lessen oktober 2019.
In totaal 50 mensen, verdeeld over drie groepen,
hebben dit jaar weer deelgenomen aan de jaarlijkse (herhalings) cursus reanimatie en gebruik
AED. Ook dit jaar hebben we weer een aantal beginners kunnen verwelkomen, te weten 12 mensen. Fijn te weten dat steeds meer mensen beseffen
dat de kans op overleven bij een hartstilstand vergroot wordt wanneer er direct gestart kan worden
met reanimeren. Het gebruik van AED speelt een grote rol hierin.
Landelijk gezien zijn er inmiddels aanmerkelijk meer overlevenden na een hartstilstaan en ook in Brabant is een grote stijging overlevenden
te zien. Dit komt omdat het netwerk burgerhulpverlener
steeds groter wordt en er steeds meer AED’s beschikbaar
zijn. Na het volgen van deze cursus kan men zich aanmelden
als burgerhulpverlener. Dit kan via de site van Hartslagnu.nl.
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de AED het hart
weer op gang brengt, dit is echter een groot misverstand.
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil.
Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit
heet ventrikelfibrilleren, of in Jip- en Janneketaal rotzooi ritme. Een AED is dan
nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. Hartmassage kan dan het hart weer opgang brengen.
Op zijn inmiddels, voor de meesten, welbekende wijze heeft instructeur Huub Oomes ons weer door alle theorie heen geleid
en heeft hij ons weer laten oefenen op de poppen. Ieder jaar
geeft hij de cursus weer net een beetje anders, zodat het “zelfdenken” geprikkeld blijft en het ieder jaar naast zinvol ook
weer leuk is.
Wij zijn weer voor een jaartje bijgeschoold, laten we hopen dat
je het nooit nodig hebt. Hopelijk zien we de beginners van dit
jaar komend jaar terug als herhaler en stroomt er weer een
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aantal nieuwe beginners in. En met nadruk wil ik toch ook nog wel vermelden
dat ook de jeugd levens kan redden door te leren reanimeren.
Kathinka van Dijk
vacatures

Vacatureoverzicht vrijwilligers
Vele handen maken licht werk
AVGM is een bloeiende en gezellige vereniging en dat is op de eerste plaats
dankzij de bijna 200 actieve vrijwilligers. Dat is heel veel op een ledental van
ongeveer 600. Dat komt omdat we proberen de taken zoveel mogelijk op te
splitsen zodat vrijwilligers die weinig tijd hebben om iets te doen ook hun
steentje kunnen bijdragen. Uiteraard zijn we ook heel blij met de vrijwilligers
die wekelijks een of meerdere dagen voor GM in de weer zijn.
Misschien ben jij een van de leden die nog niet op de vrijwilligerslijst staat maar
eigenlijk af en toe wel eens een handje wil helpen.
Daarom onderstaand de vacatures waar we op dit moment mensen voor zoeken. Staat er iets voor je bij, of wil je misschien eerst meer informatie? Je kunt
altijd contact met ondergetekende opnemen of met de vrijwilliger die bij de betreffende vacature wordt genoemd.
Marleen Smulders vrijwilligers@avgm.nl
Wil jij opgeleid worden tot trainer hardlopen?
Zonder enthousiaste trainer is het hardlopen een stuk minder leuk. Op meerdere dagen kunnen we nieuwe trainers inzetten, dus hierbij een oproep aan belangstellenden om zich te melden.
Als hardlooptrainer begeleid je een groep recreanten. Behalve het plannen van
de route, zorg je ook dat de trainingsopbouw klopt, je houdt de groep in de gaten en zorgt dat alle deelnemende atleten mee kunnen, je houdt een warmingup en cooling-down, kortom je begeleidt de training vanaf het begin tot het
eind. Ben je zelf (beginnend) hardloper dan heb je vast al wel enig idee wat
daar bij komt kijken.
We streven naar verjonging van het trainerscorps, daarom hopen we dat vooral
jonge atleten (tot ongeveer 45 jaar) gaan reageren op deze oproep.
Je wordt natuurlijk niet meteen in het diepe gegooid, maar je krijgt een opleiding waarbij de kneepjes van het vak je deskundig worden bijgebracht. Dus je
leert er zelf ook weer een boel van.
Belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Kathinka van Dijk, kathinkavandijk@outlook.com ,
telefoon 06-28036663
Organiseren Reanimatie-trainingen
Jaarlijks wordt bij GM een reanimatie-training gegeven. Dit wordt al heel wat
jaren door Kathinka van Dijk georganiseerd, maar zij wil voor komend jaar
graag het stokje aan iemand anders overdragen. Het is een klus die één keer per
jaar geregeld moet worden, dus het is te overzien wat betreft de hoeveelheid
tijd. Lijkt het je wel iets om het te organiseren? Neem dan contact op met
Kathinka om te horen wat het precies inhoudt. kathinkavandijk@outlook.com
telefoon 06 28036663
EHBO-ers
Iedereen zal begrijpen dat het bij wedstrijden noodzakelijk is dat er EHBO’ers
paraat staan. Vaak hoeven ze helemaal niet in actie te komen, maar als dat wel
nodig is, zijn ze onmisbaar. Gelukkig kunnen we al een beroep doen op een
trouw groepje EHBO’ers, maar die zijn ook wel eens verhinderd. Daarom zoeken we vrijwilligers die we hiervoor kunnen benaderen.
Dus: ben je verpleegkundige, BHV’er of een ander soort hulpverlener met
EHBO-diploma? Meld dit dan a.u.b. bij ons. Hoe meer EHBO’ers bij ons bekend
zijn, hoe minder vaak wij je zullen vragen.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Herman Wester, telefoon 0499-396663, dhwester@onsbrabantnet.nl
nieuwsbrief@avgm.nl
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Onderhoud Baan
Een aantal dagen per jaar (van mei tot september) wordt er gewerkt aan het
onderhoud van de baan. Dat houdt bijvoorbeeld in: graskanten steken, onkruid
tussen de stenen verwijderen, kogelsectoren schoffelen, snoeiwerkzaamheden,
goten schoonmaken enz.
Het zijn werkzaamheden die vrijwel iedereen kan doen. Je bent lekker buiten
en je werkt tevens aan je conditie!
Aanmelden voor het onderhoud kan door een e-mail te sturen naar Jan van Kasteren jcjvankasteren@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-390844.
Medewerker Bar
Voor de bar proberen we zoveel vrijwilligers te krijgen, dat je maximaal een
keer in de zes weken aan de beurt bent om een ‘dienst te draaien’. Vooral voor
de woensdag- en donderdagavond kunnen we nog versterking gebruiken.
Mocht het je wel leuk lijken, maar heb je geen horeca-ervaring dan is dat geen
probleem. De ervaren medewerkers helpen je graag om de kneepjes van het
vak te leren.
Belangstelling? Neem dan contact op met Jan van Kasteren jcjvankasteren@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-390844.
Parcoursopbouwers
Dat zijn vrijwilligers, die bij de wedstrijden meehelpen om het materiaal op de
juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Op aanwijzingen van de materiaalbeheerder(s) ga je aan de slag. Zowel bij loop- als baanwedstrijden hebben we
hiervoor mensen nodig. Wedstrijden vinden gedurende het hele jaar plaats. Je
krijgt een overzicht wanneer de wedstrijden plaatsvinden en kunt dan aangeven wanneer je kunt meehelpen.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Carlo Flapper,
carlo.best@gmail.com , telefoon 0499-310496.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft jullie hulp nodig. Geniet je ook zo van onze mooie
accommodatie, neem je ook zo graag deel aan wedstrijden, die door GM georganiseerd worden? Tijden zijn veranderd, kosten gaan omhoog en subsidies gaan
omlaag.
Om alle activiteiten te kunnen voortzetten is GM gebaat bij sponsors, zonder
hen houden we het hoofd niet boven water.
Wij hebben daarom dringen behoefte aan nieuwe leden voor onze sponsorcommissie. Het hoeft niet echt veel tijd te kosten, je moet alleen een beetje lef hebben om bedrijven te bezoeken. Wanneer je niet het hele jaar mee wilt draaien in
de commissie, kun je bijvoorbeeld in het groepje meedraaien dat het kortingsboekje tot stand brengt. Zoals bij alle taken binnen de vereniging geldt 'vele
handen maken licht werk'.
Meld je aan, want samen kunnen we zorgen dat GM de mooie club blijft, die het
al is! Je kunt contact opnemen met Peter Cras petercras@bestion.nl .
(Assistent) trainer voor de jeugd
Vier avonden per week traint de jeugd. Er zijn veel groepen in alle leeftijdscategorieën, dus er zijn ook veel trainers nodig.
Voor enthousiaste mensen, die in staat zijn dat enthousiasme op jeugdige atleten over te brengen, is binnen onze vereniging altijd wel een plaats als (assistent)trainer. Wanneer je ervaring hebt op het gebied van begeleiden en motiveren van jeugd, is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar niet perse noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast en leuk met kinderen kunt omgaan. De
vereniging zorgt voor een opleiding, mocht je die nog niet hebben genoten.
Voor aanmelden of meer informatie: Carola Janssen carola.janssen@hotmail.com telefoon 0499- 311175
Juryleden
Gelukkig kunnen we bij wedstrijden een beroep doen op een groot aantal enthousiaste (ouders van) leden die als jurylid willen optreden. Maar niet iedereen kan altijd en bij een evenement als bijvoorbeeld de Kermismeerkampen
nieuwsbrief@avgm.nl
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hebben we ontzettend veel juryleden nodig. Daarom zoeken we doorlopend
vrijwilligers, die opgeleid willen worden tot jurylid. Die opleiding (vier dagdelen) is nodig omdat het vaak om officiële wedstrijden gaat. Als je een diploma
hebt, kun je meehelpen. De tijd die je er in steekt is te overzien. Je kunt zelf aangeven welke wedstrijden je wilt jureren. Gemiddeld komt dit neer op 3 á 4 wedstrijden per jaar. Juryleden die ambitie hebben om vaker en bij belangrijke
wedstrijden te jureren of als starter, microfonist, wedstrijdleider of scheidrechter op willen treden kunnen door extra cursussen volop aan hun trekken komen.
Voor aanmelden of meer informatie: Ben Saris bmsaris@outlook.com telefoon
0499-329911.
Onderhoud clubgebouw
Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een
aantrekkelijk plaats om elkaar te ontmoeten. Een dertigtal vrijwilligers zijn regelmatig in de weer om dat zo te houden. Soms zichtbaar (achter de bar) of niet
zichtbaar (achter stofzuiger, ragebol, stoffer en blik of de mop).
We zoeken nog een vrijwilliger die één van de genoemde huishoudelijke apparaten zou willen en kunnen bedienen. De dinsdagochtenden staan daarvoor in
ons wekelijkse schema. Voor aanmelden of meer informatie: Bram Flierman
aflierman@ziggo.nl telefoon 0499-310203.
Assistent trainer schoolatletiek
2x per jaar, in maart/april en september/oktober, organiseert GM op 6 woensdagmiddagen schoolatletiek voor kinderen van groep 3 van de basisscholen van
Best. Deze kinderen kunnen dan kennismaken met atletiek. Dat is voor de vereniging natuurlijk zeer belangrijk, want het is een manier om kinderen enthousiast te maken voor deze sport. Adri Raaimakers verzorgt deze middagen, maar
hij is op zoek naar een atleet, die hem daarbij wil assisteren. Vind je het leuk om
met kinderen om te gaan en ze enthousiast te maken voor atletiek? Dan is dit
iets voor jou.
Voor aanmelden of meer informatie: Carola Janssen carola.janssen@hotmail.com telefoon 0499 311175
Ook op onze website zijn deze vacatures terug te vinden klik op vacatureoverzicht vrijwilligers
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